
Rektorský sportovní den UHK 

Propozice Akademik run UHK 
 

Všichni účastníci běhu, kteří se přihlásí online do 14. 4. (uzávěrka pro vložení 

přihlášky), získají originální startovní číslo s vlastním jménem a slevu na vstupné 

na after party.  

Kdy:  

středa 27. 4. 2016  

Kde:  

Start, cíl a prezentace v univerzitním kampusu Na Soutoku, před budovou „A“ 

(adresa: Hradecká 1227, GPS souřadnice: 50°12'13.237"N,15°49'48.120"E) 

Časový harmonogram: 

 16:00 – 17:15 prezentace 

 17:30 – start (po vlnách, v pořadí: fitness 2,2 - závodní 5 - fitness 5) 

Kdo se může zúčastnit: 

Studenti a zaměstnanci UHK a ostatních vysokých škol v Hradci Králové 

Trasa:  

1. Závodní 5 km (M, Ž) 

2. Fitness 5 km (M, Ž) 

3. Fitness 2,2 km (M, Ž) 

Okruh vede podél Labe a Orlice, viz mapa v závěru propozic. Fitness běh 5 km 

nebo 2,2 km je vhodný pro všechny, kteří si chtějí zkusit zaběhnout tuto 

vzdálenost, pro rekreační běžce všech výkonnostních kategorií, je možné běžet 

např. ve skupině přátel. Měření času všech závodníků. Pro závodní běh 5 km 

proběhne oficiální vyhlášení 3 nejlepších v kategorii muži a ženy.  

Startovné: 

40 Kč 

Přihlášky: 

 Studenti a zaměstnanci UHK – online v přihlašovacím systému UHK 

 Studenti a zaměstnanci ostatních VŠ v HK – na e-mail: 

dagmar.hrusova@uhk.cz 

(při prezentaci kontrola ISIC) 

 Je možné se přihlásit i v den závodu, na prezentaci v místě startu 

mailto:dagmar.hrusova@uhk.cz


Přihláška bude přijata až po zaplacení startovného (do 7 dnů od vložení přihlášky). 

Organizátor: 

Katedra rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK – Mgr. Dagmar Hrušová, Ph.D. 

e-mail: dagmar.hrusova@uhk.cz 

Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UHK – Mgr. Jana Mílová   

e-mail: jana.milova@uhk.cz 

Další informace: 

Účast na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. 

Je zajištěna možnost převlékání v učebnách v přízemí budovy „A“. Za odložené 

věci neručíme – k uložení věcí využijte šatny a uzamykatelné skřínky.  

Organizátor má právo na odůvodněné změny. 

Podáním přihlášky potvrzuje účastník souhlas se zněním těchto propozic a 

s pravidly závodu. 

 

         Trasa 5 km:                 Trasa 2,2 km: 
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